




Uygulama

Uygulama

Değişken hava debisi sistemlerinde üfleme havasının kontrolü için TVZ Tipi VARYCONTROL VAV terminal üniteleri
Harici bir güç kaynağı kullanan kapalı devre debi kontrolü
Zorlu akustik gereksinimlere yönelik entegre susturucu
Anahtarlama (başkaları tarafından sağlanan ekipman) aracılığıyla kapama

Özellikler

250 Hz'de en az 26 dB ekleme kayıplı entegre susturucu
Hijyen testi yapılmış ve onaylanmıştır
Fabrikada kurulum veya programlama ve aerodinamik fonksiyon testi
Hava debisi sonradan ölçülebilir ve sahada ayarlanabilir; ek ayar cihazı gerekebilir.

Tanım

TVZ

ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE SAHIP ÜFLEME
HAVASI SISTEMLERI IÇIN

Değişken hava debisi sistemlerine ve zorlu akustik gereksinimlere sahip
binalarda üfleme havasının kontrolü için VAV terminal üniteleri

Yüksek verimli entegre susturucu
Hava hızının azaltılması için kutu biçimli yapı
Farklı uygulamalar için elektronik kontrol bileşenleri (Easy, Compact,
Universal ve LABCONTROL)
13 m/s'ye kadar hava hızları için uygun
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e uygun
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf A'ya uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Gövdeden yayılan gürültünün azaltılması için akustik kaplama
Havadan yayılan gürültünün azaltılması için TS Tipi ikincil susturucu
Hava akışının yeniden ısıtılması için WT Tipi sıcak su eşanjörü
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Türler

TVZ: Üfleme havası ünitesi
TVZ-D: Akustik kaplamalı üfleme havası ünitesi
Çok zorlu akustik gereksinimlere yönelik TS Tipi ikincil susturuculu ve/veya akustik kaplamalı üniteler
Akustik kaplama güçlendirilemez.

Parçalar ve özellikleri

Mekanik parçalardan ve kontrol bileşenlerinden oluşan devreye almaya hazır ünite
Hava debisinin ölçümü için ortalama fark basınç sensörü
Damper klapesi
Entegre susturucu
VDI 6022'ye uygun temizlik için bakım kapağı
Kablo ve boru bağlantıları yapılmış fabrika montajlı kontrol bileşenleri
Her bir ünitenin sevkiyattan önce özel bir test ekipmanında aerodinamik fonksiyon testi
Kurulum verileri, üniteye eklenmiş bir etiket veya hava debisi ölçeği üzerinde verilmiştir.
Yüksek kontrol hassasiyeti (R = 1D giriş yönündeki dirseklerde bile).

Eklentiler

Easy kontrolörü: Potansiyometre, fark basınç transdüseri ve servomotoruna sahip kontrolöründen oluşan kompakt ünite
Compact kontrolörü: Kontrolör, fark basınç transdüseri ve servomotorundan oluşan kompakt ünite
Universal kontrolörü: Özel uygulamalar için kontrolör, fark basınç transdüseri ve servomotorları
LABCONTROL: Hava yönetimi sistemlerine ait kontrol bileşenleri

Aksesuarlar

Dudaklı conta (fabrika montajlı)

Kullanışlı ekler

TS Tipi ikincil susturucu
WT Tipi ısı eşanjörü

Konstrüksiyon özellikleri

Dikdörtgen kesitli gövde
EN 1506 veya EN 13180'e göre dairesel kesitli kanallar için fan ucunda bağlantı boğazı
Dudaklı conta kanalına sahip bağlantı boğazı
Kanallara uygun oda ucunda bağlantı
Optimum aerodinamik performans için damper plakasının arkasına yönlendirici akustik ekran takılır.
Mil uzatmasında dışarıdan gösterilmiş damper klapesinin konumu
Isı ve ses yalıtımı (kaplama)

Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde ve damper klapesi
TPE plastikten yapılmış damper klapesi contası
Kaplama malzemesi, maden yününden yapılmıştır
Alüminyumdan yapılmış fark basınç sensörü
Plastik yataklar

TVZ-D

Galvanizli çelik sacdan yapılmış akustik kaplama
Kaplama malzemesi, maden yününden yapılmıştır
Yapıdan kaynaklanan gürültünün yalıtılması için kauçuk elemanlar

Maden yünü

EN 13501'e uygun, yangın sınıfı A1, alev almaz
RAL kalite işareti RAL-GZ 388
Alman TRGS 905 (Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar) ve 97/69/EG AB direktifine göre doğada çözünür ve dolayısıyla hijyenik olarak güvenlidir.
En çok 20 m/s'ye kadar hava hızlarıyla aşınmaya karşı koruma olarak cam elyaf kumaşla kaplı
Mantarların ve bakterilerin oluşmasını önler

TEKNIK BILGILER
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